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1. Introdução 
 

 A profissão farmacêutica tem vindo a evoluir ao longo dos tempos, por esta razão hoje 

encontramos um serviço que ultrapassa a dispensa de medicamentos, dando lugar ao 

aconselhamento e ao atendimento personalizado e específico a cada utente.  

 Esta evolução é sobretudo fruto do trabalho e da especialização em que as farmácias têm 

vindo a apostar através dos serviços prestados, da formação contínua, das campanhas de 

acompanhamento a doentes específicos, entre outras, que são a base da promoção da saúde 

pública e da melhoria da qualidade de vida das populações.  

 É também fator fundamental nesta evolução o papel que tem sido desempenhado pelo 

farmacêutico. Segundo o código deontológico “a primeira e principal responsabilidade do 

farmacêutico é para com a saúde e o bem-estar do doente e do cidadão em geral, devendo pôr o 

bem dos indivíduos à frente dos seus interesses pessoais ou comerciais e promover o direito de 

acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e segurança”. Assim sendo, o farmacêutico 

assume-se como o “especialista” do medicamento e também como o profissional de saúde mais 

acessível, possuindo deste modo uma posição privilegiada em relação ao utente. 

 Assim sendo, a capacidade e a qualidade de resposta da farmácia torna-a hoje numa mais-

valia para a sociedade em geral. 

 Este estágio, peça essencial para a minha formação, permitiu-me colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e tomar 

contacto com a realidade da profissão.  

 Ao longo deste relatório irei descrever os conhecimentos adquiridos durante este estágio, 

que me enriqueceu profissionalmente, com a aquisição de novos conhecimentos, atitudes e 

habilidades, e que acima de tudo me fez crescer pessoalmente. 

 

2. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 
 

 2.1 Localização e caracterização do espaço exterior 
 

 A Farmácia Central atualmente localiza-se na Rua Comendador da Silva nº 57A, na 

freguesia de Vila Pouca de Aguiar do concelho de Vila Pouca de Aguiar, junto à Caixa Geral de 

Depósitos e próxima da Câmara Municipal. Estas instalações são recentes, uma vez que a 

farmácia realizou mudança de instalações no decurso do meu primeiro mês de estágio. Nestas 

novas instalações a farmácia está bem localizada, recebendo diariamente uma grande afluência de 

população, abrangendo sobretudo os utentes da região.  
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 É facilmente identificada exteriormente pois apresenta uma cruz verde luminosa, bem como 

um letreiro verde com as palavras “Farmácia Central” e ainda uma grande fachada envidraçada. No 

exterior encontram-se, em local bem visível, o nome da diretora técnica, horário de funcionamento, 

morada e contactos da farmácia, um papel indicativo dos diversos serviços prestados na farmácia e 

informação quanto às farmácias de serviço. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 1. Aspeto exterior da Farmácia Central. 
 

 

 

 2.2 Horário de funcionamento 
  

A Farmácia Central encontra-se aberta ao público das 8:45 às 19:00 horas de segunda a 

sexta-feira, sem pausa para almoço, sendo que em certos dias se faz serviço de reforço e o horário 

é das 8:45 às 23:00 horas. Aos sábados a farmácia encontra-se aberta das 9:00 às 13:00 horas. 

 

 2.3 Caracterização do espaço interior 
 

 Em conformidade com o Decreto – Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto e com a Deliberação 

nº 2473/2007, de 28 de Novembro, no que se refere a instalações e áreas mínimas das farmácias e 

respetivas divisões, o espaço interior da farmácia está organizado nas seguintes áreas:  

 Área de Atendimento ao Público 

 A zona de atendimento é ampla, agradável, bem iluminada, prática e funcional, 

proporcionando um ambiente profissional e acolhedor, propicio ao estabelecimento da 

comunicação entre farmacêutico e utente. Esta área é constituída por 4 balcões, que possuem 

terminais informáticos com as respetivas impressoras, leitores óticos de código de barras, terminais 

de multibanco e caixas. Toda a zona de atendimento ao público é contornada por estantes e 

expositores onde se encontram as diferentes linhas dermatológicas, medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM), produtos de higiene capilar e oral, dispositivos médicos, produtos de 

veterinária e produtos de puericultura, os quais são dispostos de forma organizada e apelativa.  
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Figura 2. Aspeto interior da Farmácia Central e zona de atendimento. 

 

 Áreas de Atendimento Personalizado  

 Estes são espaços mais reservados da farmácia, anexos à área de atendimento ao público. 

Um dos gabinetes destina-se à determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos, 

administração de medicamentos injetáveis bem como vacinas que não fazem parte do Plano 

Nacional de Vacinação. O segundo gabinete é um local mais individualizado, permitindo 

estabelecer um diálogo mais privado e confidencial, podendo o utente esclarecer as suas dúvidas e 

abordar assuntos que não se sinta confortável para falar em público. Também é neste segundo 

gabinete que se realizam as consultas de podologia, de nutrição, os testes auditivos e a consulta 

dermocosmética com o respetivo equipamento para análise do tipo de pele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gabinetes de atendimento personalizado. 

 Gabinete da Direção Técnica  

 É o espaço destinado à parte da gestão e administração da farmácia, permitindo 

privacidade na resolução de diversas questões. Este local permite ainda receber em particular, 

utentes, colaboradores e fornecedores.  
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 Área de Stock, Processamento de Encomendas e Conferência de Receituário 

 Esta área destina-se ao processamento de encomendas, onde figura o equipamento 

essencial para receção/aviamento das encomendas: um terminal informático, telefone, fax e 

impressora. Neste local pode também encontrar-se o frigorífico com os produtos que devem ser 

conservados entre 4 e 8ºC, nomeadamente: insulinas, vacinas, alguns colírios e os manipulados 

que necessitem de ser conservados no frigorífico. Também é neste local que é realizada a 

conferência do receituário, bem como a preparação das fichas de manipulação.  
 

 

Figura 4. A – Área de processamento de encomendas e conferência de receituário; B – Gavetas deslizantes; 

C – Laboratório. 

 

 Laboratório  

 O laboratório é o local de preparação de manipulados (fórmulas magistrais, preparados 

oficinais e fórmulas privadas). Este possui todo o material necessário à realização e 

acondicionamento de manipulados, bem como todas as condições requeridas à boa conservação 

das diversas matérias-primas que aí se encontram armazenadas. É constituído por duas bancadas 

de trabalho, várias prateleiras e armários para arrumação de matérias-primas, o material 

necessário à manipulação, suporte bibliográfico como a Farmacopeia Portuguesa e o Formulário 

Galénico Português, arquivos com as fichas de preparação dos manipulados e boletins de análise 

das matérias-primas.  

 Armazém  

 Este é o espaço destinado ao armazenamento de produtos que foram adquiridos em maior 

quantidade, sendo portanto o stock de reposição.    

 Área de Refeitório  

 Este é um espaço de refeição de apoio durante o horário de trabalho. 

 Instalações sanitárias e vestiário 

 Numa zona anexa à área de atendimento, encontra-se uma divisão para fins sanitários 

destinadas ao uso do pessoal da farmácia, bem como aos utentes que o solicitem. 
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 2.4 Recursos humanos 
 

 A equipa técnica da Farmácia Central é parte essencial ao seu funcionamento, visto que 

constitui a imagem de referência e de confiança para os utentes. Esta equipa está estruturada de 

modo responsável e profissional, tendo como seu principal objetivo satisfazer as necessidades dos 

utentes. De facto é uma equipa de trabalho dinâmica e empenhada que cria um serviço 

farmacêutico de qualidade. 

 

Tabela 1. Quadro de Funcionários da Farmácia Central 

 Cargo Número 

Quadro Farmacêutico 

Diretor Técnico 1 

Farmacêuticos adjuntos 1 

Farmacêuticos 2 

Quadro não Farmacêutico 
Técnicos de Farmácia 2 

Funcionária de Limpeza 1 

 

 O Diretor Técnico é responsável pela execução de todos os atos farmacêuticos praticados 

na farmácia, cabendo-lhe diversas funções como, o poder de decisão, administração, integração e 

relacionamento com os demais serviços do sistema de saúde, supervisionamento, 

responsabilização, verificação e avaliação do desempenho relativo às atividades delegadas nos 

seus colaboradores. Existem funções que são partilhadas por toda a equipa, enquanto outras são 

específicas a um dos colaboradores. Todos os funcionários recebem formações periódicas para 

que se mantenham atualizados e assim atinjam um nível de competência conciliável com as suas 

responsabilidades profissionais. 

Este grupo de trabalho dá o seu melhor no serviço ao utente, com profissionalismo, empenho e 

dedicação. 

 

 2.5 Caracterização dos utentes da Farmácia Central 
 

 A Farmácia Central localiza-se numa zona rural do interior do país pelo que os seus utentes 

são, na sua maioria, pessoas idosas, geralmente com terapêuticas polimedicamentosas instituídas, 

que se deslocam à farmácia com a finalidade não só de adquirir a sua medicação, mas também de 

obter algum apoio e carinho humano, vendo o farmacêutico como amigo e confidente.  

 Notei uma enorme fidelidade dos utentes perante a farmácia, provavelmente fruto do 

aconselhamento personalizado e profissional, não reduzindo o ato farmacêutico somente ao 

aviamento da receita médica. Considerando, desta forma, que a maior parte dos utentes pertencem 

a um grupo de população residente e constante, existe também uma parte dos utentes que 

pertencem a um grupo mais variável de população, com idades diversificadas, diferentes níveis de 
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instrução e diferentes níveis económicos, que pretendem acesso aos diferentes serviços 

disponibilizados pela farmácia. 
 

 

3. Biblioteca e fontes de informação 
 

 3.1 Publicações de existência obrigatória na farmácia 
 
 

Considerando que atualmente a informação em saúde é extraordinariamente vasta e surge a 

uma enorme velocidade é fundamental que o farmacêutico mantenha os seus conhecimentos 

permanentemente atualizados. Face ao exposto, para o bom e correto funcionamento da farmácia 

é fundamental a existência de certas fontes de informação, deste modo, de acordo com o decreto 

de lei 307/2007, as farmácias devem dispor nas suas nas suas instalações de: 

 Farmacopeia Portuguesa, em edição de papel, em formato eletrónico ou online, a partir de sítio 

da Internet reconhecido pelo INFARMED;  

 Outros documentos indicados pelo INFARMED (Regime Geral de Preços e Manipulações, 

Formulário Galénico Nacional, Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, Código Deontológico dos 

Farmacêuticos).  

 Para além das publicações de carácter obrigatório, a Farmácia Central dispõe ainda das 

seguintes publicações: 

 Índice Nacional Terapêutico; 

 Simpósio Terapêutico; 

 Prontuário Terapêutico; 

 Guia de Indicação Farmacêutica; 

 Antibióticos; 

 Dermofarmácia e Cosmética Volumes I e 

II.

 De referir ainda a importância da internet como ferramenta extremamente útil no dia-a-dia 

da farmácia, permitindo a rápida recolha de informação. Exemplos de sites consultados: site do 

INFARMED, Laboratório de Estudos Farmacêuticos, Ordem dos Farmacêuticos e muitos outros 

sites de acordo com a especificidade da pesquisa. 

 

 3.2 Centros de informação e documentação nacional e internacional  
 

 Os centros de informação são serviços destinados a proporcionar informação objetiva, 

independente e em tempo útil, sobre medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos 

farmacêuticos, mediante informações seguras e atualizadas, realizadas por profissionais 

especializados e dirigidos à atividade farmacêutica.  

 CEDIME – Centro de Documentação e Informação de Medicamentos (ANF)  

 CIMI – Centro de Informação de Medicamentos e dos Produtos de Saúde (INFARMED)  
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 CIM – Centro de Informação de Medicamentos (Ordem dos Farmacêuticos)  

 A nível internacional, existem sítios na Internet, fidedignos, relacionados com a saúde e o 

medicamento, como são exemplos os seguintes: 

 www.pubmed.com  

 www.cdc.gov  

 www.ukmi.nhs.uk/ 

 www.nelm.nhs.uk/ 

 
4. Gestão de “stock” 
 

 A garantia de um bom sistema de organização e gestão é fundamental para satisfazer as 

exigências do mercado. Controlar de uma forma eficaz a seleção, compra, receção, 

armazenamento e dispensa dos diversos produtos é determinante na correta gestão da farmácia, 

condicionando a qualidade do serviço por ela prestado. 

 4.1 Sistema informático 

 O sistema informático utilizado na Farmácia Central é o Sifarma 2000, sendo instrumento de 

suporte muito importante para a prática profissional. Direcionado para o utente, aposta numa 

plataforma que cruza a informação científica associada a cada medicamento, com o perfil de cada 

utente criado localmente na Farmácia. Este sistema permite assim uma gestão integrada dos 

utentes, garantindo segurança na dispensa, um maior benefício terapêutico e ainda a diminuição 

do desperdício associada à utilização de cada medicamento. 

 Este programa permite ainda a gestão de “stocks”, realização da faturação, processamento 

informático da receita, realização de inventários, acesso a histórico de vendas, fecho da caixa e do 

dia, gestão de devoluções, elaboração, emissão e receção de encomendas, consulta da ficha do 

produto com toda a sua informação técnica, acesso à ficha do cliente, entre um sem número de 

outras funcionalidades.  

 Todos os produtos existentes na farmácia possuem uma ficha do produto, contendo 

informação útil, tal como: indicações terapêuticas, posologia, interações medicamentosas, 

contraindicações, efeitos adversos, entre outros. Assim o profissional de saúde acede a várias 

informações relevantes do produto em apenas alguns segundos.  

 Este programa informático é assim imprescindível às atividades diárias da farmácia, 

trazendo a sua implementação claras vantagens, uma vez que diminui a probabilidade de erro, 

facilita a gestão a nível administrativo e financeiro, permite uma economia de tempo, possibilitando 

uma maior disponibilidade para o utente. 

 

 

http://www.pubmed.com/
http://www.ukmi.nhs.uk/
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 4.2 Fornecedores e normas legais de aquisição  
  

 A farmácia central adquire os medicamentos aos distribuidores grossistas/armazenistas, 

sendo que em certas ocasiões também o faz diretamente aos laboratórios. Os armazenistas 

facilitam o aprovisionamento rápido de menores quantidades de medicamentos, enquanto a 

aquisição direta aos laboratórios é mais vantajosa em termos de preço, mas a quantidade de 

produtos a encomendar é maior e demora mais tempo.  

 Na escolha dos distribuidores grossistas tem que se ter em consideração a rapidez de 

entrega, a qualidade dos serviços (devoluções, erros no envio dos pedidos), os preços, as 

condições de pagamento e as bonificações. Os principais distribuidores com os quais a Farmácia 

Central trabalha são a OCP (Omni Consumer Products), a Cooprofar e a Alliance Unichem. Este 

trabalho com vários distribuidores torna-se importante, na medida em que um só distribuidor não 

comercializa a totalidade dos produtos o que levaria a uma acumulação de produtos esgotados. 

Assim, ao trabalhar com vários distribuidores tenta-se evitar ruturas de “stocks” e as opções de 

escolha, em termos de preços e bonificações, tornam-se mais favoráveis à farmácia.  

 Quando a farmácia Central pretende adquirir uma maior quantidade de medicamentos opta 

por realizar a encomenda diretamente aos laboratórios ou representantes das marcas, estas 

situações ocorrem frequentemente com as marcas de genéricos com maior saída, com os produtos 

de dermocosmética e ainda com as matérias-primas para a preparação de manipulados.  

 A sazonalidade é também um fator importante, que o diretor técnico tem em mente no 

momento de realizar a encomenda, pois determinados produtos apresentam uma maior 

rotatividade em certas épocas do ano e consequentemente maiores vantagens. 

 4.3 Critérios de aquisição  
 

 A realização de encomendas requer experiência e bom senso, pois só desta forma é 

possível assegurar a rotatividade dos produtos e o correto funcionamento da farmácia. Assim, esta 

aquisição tem que ser equilibrada de forma a impedir falhas de produto e a mobilização de 

demasiado capital. 

 No que diz respeito à aquisição dos MSRM (medicamentos sujeitos a receita médica), deve 

ter-se em conta a mudança nas políticas de comparticipação, os hábitos de prescrição ou a 

introdução de medicamentos com novos princípios ativos com as mesmas indicações terapêuticas 

mas que apresentem vantagens relativamente aos existentes.  

 Quanto aos MNSRM, deve-se ter em conta a sua composição qualitativa e quantitativa a fim 

de escolher produtos eficazes, com qualidade e que apresentem poucas contraindicações e 

reações adversas. Além disso, o histórico de sucesso dos medicamentos bem como as campanhas 

de publicidade são fatores a ponderar.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Omni_Consumer_Products
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 4.4 Rotação de “stock”  
 

 Para a boa gestão financeira e rotação de produtos a farmácia tenta sempre evitar 

situações de rutura de sotck’s ou stock’s excessivos, pois estas situações traduzem-se em 

desajustes financeiros desnecessários. Assim, uma boa gestão tem como objetivo atingir um 

equilíbrio entre os produtos que são encomendados e os que são dispensados. Por esta razão são 

estipulados níveis mínimos e máximos de stock para cada produto, níveis estes orientados em 

função das necessidades da farmácia. O stock ideal deverá ser aquele que assegura uma rotação 

de produtos, que garante o fluxo de consumo de medicamentos e que não permite que se atinja 

uma situação de rutura ou esgotamento, permitindo simultaneamente, uma maximização do capital.  

 No ato de venda de um produto, através da leitura ótica do código de barras, é dada baixa 

da quantidade vendida em stock atual. Automaticamente, quando o stock de determinado produto 

iguala o stock mínimo é informaticamente proposta uma nota de encomenda (ponto de 

encomenda), para adquirir uma quantidade de forma a igualar o stock mínimo. Esta proposta de 

encomenda será posteriormente analisada a fim de ser aprovada. 

 

5. Encomendas e aprovisionamento 
 

 Uma vez aprovada a proposta de encomenda é emitida uma listagem dos produtos 

encomendados, sendo esta transmitida via modem, diretamente ao fornecedor pretendido. O 

pedido pode também ser efetuado via telefone, email ou fax.  

 No caso específico da farmácia Central realizam-se duas encomendas ao final da manhã, 

uma chamada encomenda diária, onde são incluídos a maioria dos MSRM que atingiram o stock 

mínimo durante a manhã e uma outra encomenda chamada dos esgotados, onde são incluídos os 

MSRM que se encontram esgotados e os MNSRM. Este processo é também repetido ao final do 

dia, de forma a repor os stocks que atingiram o mínimo durante a tarde. De referir ainda que ao 

longo do dia são realizadas encomendas pontuais através do telefone ou via modem dos produtos 

que vão sendo solicitados e que se encontram em falta por não fazerem parte do stock da 

farmácia. 

 5.1 Receção e conferência de encomendas  

 As encomendas são entregues na farmácia acondicionadas em contentores próprios e 

acompanhadas da respetiva fatura em duplicado. As faturas são arquivadas, de modo que, no final 

do mês, o contabilista possa proceder ao seu levantamento e processamento.  

 Na fatura constam os dados relativos ao fornecedor, os dados relativos à farmácia e dados 

referentes aos produtos encomendados (designação e código dos produtos, quantidade pedida e 



Relatório de estágio em farmácia comunitária 

Farmácia Central de Vila Pouca de Aguiar 

 

Ana Catarina Costa                                                                                                                               10 

 

enviada, o Preço de Venda à Farmácia (PVF), o Preço de Venda ao Público (PVP), o IVA e o valor 

total da encomenda).  

 Os psicotrópicos ou estupefacientes, para além da fatura, são também acompanhados da 

requisição destas substâncias. No final do mês os duplicados destas requisições são carimbados e 

assinados pela Farmacêutica Adjunta e devolvidos ao fornecedor, o original é arquivado na 

farmácia.  

 A receção da encomenda inicia-se com a colocação do número da fatura e do valor da 

encomenda, de seguida deve atender-se a alguns aspetos chave: produtos que necessitem de ser 

armazenados no frio vêm acondicionados em sacos isotérmicos e devem ser os primeiros a ser 

conferidos e colocados o mais rapidamente possível no frigorífico; inspeção do aspeto geral das 

embalagens; conferência qualitativa e quantitativa dos produtos rececionados com a fatura; 

conferência do preço de custo de cada produto, e no caso dos medicamentos marcados pela 

farmácia, conferir as margens e o preço final; verificação dos prazos de validade, se os produtos 

não existirem no stock, deve introduzir-se a validade que figura na embalagem, caso haja em stock 

só se introduz nova data se o produto a rececionar possuir uma validade mais baixa que a do 

produto já em stock.  

 Ao finalizar a encomenda, verifica-se se o total confere com o que consta na fatura e pode 

então confirmar-se a entrega, sendo emitida uma listagem onde constam os produtos, quantidades 

e PVP dos mesmos.  

 No final, o sistema informático avisa-nos dos produtos em falta, estes podem ser reenviados 

para outro fornecedor ou para o mesmo. Os produtos em falta, são aqueles que se encontram 

esgotados no fornecedor ou que foram retirados no mercado. Além disto é ainda questionado se 

queremos enviar a informação dos produtos em falta para o INFARMED, para que assim esta 

entidade seja informada diariamente das carências do mercado. 

 Na conferência da encomenda podem ocorrer situações de não conformidade, tais como:  

 Receção de um produto em quantidade superior à encomenda: Poderá corresponder a uma 

bonificação, mas neste caso deve vir expressa na fatura, ou então dever-se a um engano, 

podendo aqui suceder duas situações: a quantidade excedente foi faturada, neste caso 

analisa-se a rotatividade do produto, podendo a farmácia ficar com o produto ou emitir uma 

nota de devolução ao fornecedor. Ou a quantidade excedente não foi faturada, neste caso a 

farmácia fica com o produto e comunica ao fornecedor ou devolve-se o produto.  

 Receção de um produto em quantidade inferior à encomenda: O armazenista deverá ser 

contactado via telefone ou fax, para que o produto em falta seja enviado ou então emitida a 

respetiva nota de crédito.  

 Receção de um produto diferente da encomenda: Nesta situação é necessário avaliar a 

rotação do produto, para verificar se convém á farmácia ficar com o produto em stock. 
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 5.2 Marcação de preços  

 De acordo com a legislação em vigor todos os produtos têm de ser marcados com o 

respetivo PVP. Atualmente são cada vez mais os produtos que chegam à farmácia sem preço 

marcado, como exemplo temos os MNSRM, produtos de dermofarmácia e cosmética, farinhas, 

dispositivos médicos, entre outros. As margens de comercialização encontram-se estabelecidas por 

legislação própria, sendo da competência da farmácia a designação das margens de lucro para a 

mesma, sendo que alguns fabricantes enviam listas com os preços recomendados. O PVP pode 

assim variar dependendo do fornecedor, do preço de custo à farmácia, de promoções ou 

bonificações do produto, margens de comercialização e valor do IVA. A marcação de preços é 

efetuada logo após a receção dos produtos com etiquetas autocolantes que possuem o nome dos 

produtos, preço, valor do IVA e o seu código de barras. 
 

 5.3 Prazos de validade  

 Entende-se por prazo de validade de um medicamento o período de tempo necessário para 

que ocorra uma redução de 10% do princípio ativo contido no produto, nas condições de 

conservação adequadas. O controlo do prazo de validade é fundamental, para garantir que todos 

os produtos dispensados ao utente possuem qualidade. O controlo é feito inicialmente, aquando da 

receção das encomendas, pela atualização informática na ficha do produto. Posteriormente, o 

Sifarma 2000 permite a emissão de uma lista de produtos cuja validade se encontra próxima de 

terminar (3 meses), facilitando a sua recolha do stock. No caso de os produtos apresentarem um 

prazo de validade mais alargado procede-se à retificação no sistema informático, devendo ser 

introduzido o prazo mais curto que os produtos apresentem. Se realmente há produtos com o prazo 

a expirar estes são retirados do stock para posterior devolução. Desta forma a farmácia pode 

conseguir a reposição dos mesmos produtos com um prazo de validade mais alargado, sem ter 

prejuízos, ou o fornecedor/laboratório pode emitir uma nota de crédito. Existem no entanto produtos 

cujos seus fornecedores não aceitam devoluções, ficando estes para prejuízo da farmácia. 
 

 5.4 Armazenamento e plano em vigor  

 Todos os produtos devem ser guardados em condições de temperatura, humidade e 

luminosidade ajustados às suas necessidades de conservação. Assim os primeiros produtos a 

serem armazenados são os termolábeis, no frigorífico entre 2 e 8ºC, sendo o frigorífico sujeito a 

controlo e registo diário da temperatura. As restantes especialidades devem ser armazenadas em 

local seco, fresco e arejado de modo a manter a sua eficácia e estabilidade.  

 Deve-se salientar que os MSRM têm que estar fora do alcance do utente, reservados em 

armários ou gavetas a que só o farmacêutico terá acesso. Para facilitar a sua busca estes 
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medicamentos estão armazenados desta forma: pós; ampolas bebíveis; comprimidos; gotas; 

injetáveis; supositórios; sistemas transdérmicos; anti-helmintícos e antifúngicos, protocolo dos 

diabetes; cremes; xaropes; soluções tópicas.  

 Os MNSRM, cosméticos, produtos de higiene, entre outros, estão localizados na zona de 

atendimento à vista do utente, organizados em lineares de acordo com as linhas dos diferentes 

laboratórios e por afinidade da função. Enquanto as matérias-primas são armazenadas no 

laboratório. 

 Deve ainda ser respeitada a regra first expired first out, segundo a qual o produto com 

validade mais curta será o primeiro a sair independentemente da ordem de chegada, assim os 

produtos com maior prazo de validade são armazenados por trás ou por baixo dos produtos com 

menor, promovendo a rotação de stock e facilitando a gestão dos prazos de validade.  

 Quando os produtos chegam em grandes quantidades são encaminhados para o armazém 

onde estão expostos por ordem alfabética ou por gama de produto. 

 5.5 Devolução de medicamentos  

 A devolução de medicamentos pode ter por base razões como certas inconformidades entre 

encomenda efetuada, a fatura e os produtos recebidos. Ou outros motivos como prazos de 

validade, produtos com embalagem danificada e notificações do INFARMED.  

 Nestas situações notifica-se o fornecedor com uma nota de devolução, onde consta o nome 

do produto, a quantidade, o preço, a data, o motivo da devolução, assinatura de quem a realiza, 

carimbo da farmácia e ainda o código AT (Autoridade Tributária), atribuído a este documento após 

a comunicação prévia obrigatória à AT. A nota de devolução é impressa em triplicado, duas cópias 

são enviadas ao fornecedor e a terceira cópia é arquivada, sendo posteriormente regularizada.  

 Na regularização da devolução o fornecedor pode enviar uma nota de crédito, faturar um 

novo produto ou reenviar o produto original à farmácia. Nesta última situação o produto tem que ser 

novamente introduzido no sistema informático. Quando se trata de um produto danificado ou com 

prazo de validade expirado, é integrado nas quebras desse ano. 

 

 5.6 Aspetos característicos da compra, venda e exposição  

 Aquando da compra do produto os aspetos a ter em conta são em primeiro lugar a rotação 

de stock (considerando quantidade vendida e sazonalidade) e de seguida o fornecedor, que é 

escolhido de acordo com o preço do produto, descontos financeiros/comerciais e possível bónus.  

 No que diz respeito à venda esta pode ser de diversos tipos. Existem as vendas regulares, 

que incluem as vendas feitas aos utentes e dividem-se em duas categorias: atendimento completo 

quando o utente traz a receita que lhe permite levar o produto e usufruir da comparticipação ou 
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quando leva um produto não comparticipado; atendimento suspenso quando o utente leva um 

produto comparticipado não entregando a receita na hora mas comprometendo-se a entregar mais 

tarde. Neste caso o utente paga a totalidade do medicamento e recebe a diferença quando 

entregar a receita. Nestes casos é impresso um talão de venda suspensa que é entregue ao 

utente.  

 As vendas ditas especiais incluem as de receituário pendente e as vendas a crédito. As 

vendas de receituário pendente verificam-se no caso de o utente não pretender levar todos os 

medicamentos presentes na receita, neste caso a receita fica pendente até que o utente levante os 

restantes produtos. As vendas a crédito verificam-se no caso de instituições e utentes habituais de 

farmácias, o utente leva a medicação pagando posteriormente o valor correspondente. Neste caso 

é emitido um comprovativo de crédito, sendo a fatura/recibo entregue ao utente apenas quando 

esta situação for regularizada.  

 A exposição dos produtos é um aspeto crucial, estando comprovado que a venda dos 

produtos é influenciada pelo modo como estes são expostos e pela publicidade a que estão 

sujeitos, havendo por isso uma aposta cada vez maior no marketing farmacêutico. Assim os 

produtos deverão estar visíveis para os profissionais de saúde e para o público, estimulando a sua 

compra. É importante salientar que este princípio não se aplica a medicamentos, pois deve 

promover-se o seu uso racional. 

 

6. Classificação dos produtos existentes na farmácia 
 

 6.1 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

 Os MSRM constituem, de uma forma direta ou indireta, um risco para a saúde do utente, 

sendo por isso necessária a prescrição destes por um profissional devidamente habilitado. A 

receita médica é assim uma forma de controlar a dispensa destes medicamentos e de usufruir da 

comparticipação pelo Ministério da Saúde ou por outros organismos no pagamento do tratamento.  

 Segundo o Decreto-Lei, nº 176/2006 de 30 de Agosto, que legisla o Estatuto do 

Medicamento, estão sujeitos a receita médica os medicamentos que, mesmo quando usados para 

o fim a que se destinam, sejam um risco se utilizados sem vigilância médica, ou em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele que se destinam, ou sejam administrados por via 

parentérica ou contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas seja indispensável 

aprofundar. 
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 6.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

 Os MNSRM não cumprem nenhuma das condições exigidas para os MSRM. Ou seja, de 

acordo com o estatuto do medicamento, estão incluídas neste grupo as especialidades 

farmacêuticas que se destinem ao alívio, tratamento ou prevenção de sintomas e síndromes 

menores, que não requerem cuidados médicos e que têm na sua composição substâncias 

consideradas úteis e seguras. Estes medicamentos não são comparticipados pelo Estado, sendo 

dispensados em farmácias bem como noutros locais de venda autorizados, sendo o seu preço 

sujeito ao regime de preços livres, estando apenas regulamentadas as margens máximas de 

comercialização.  

 De referir que apesar de não serem de venda exclusiva em farmácia estes medicamentos 

devem continuar a ser dispensados por pessoal qualificado, isto é, sob a responsabilidade de 

farmacêuticos ou técnicos de farmácia. 

 

 6.3 Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

 Estes produtos encontram-se regulamentados pelo Decreto-Lei nº 189/2008 de 24 de 

Setembro. Segundo o qual é considerado produto cosmético e de higiene corporal, “qualquer 

substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais 

do corpo humano (…), com a finalidade, exclusiva ou principal de limpar, perfumar, modificar o seu 

aspeto e ou proteger ou manter em bom estado e corrigir os odores corporais”.  

  O farmacêutico, dada a sua formação académica e profissional, adquire aqui um papel 

fundamental, possuindo competências que lhe permitem realizar um aconselhamento 

personalizado deste tipo de produtos. Para isso, terá de ter sempre em consideração que cada 

pessoa é um caso isolado, com características e problemas próprios e que os produtos cosméticos 

e de higiene corporal não devem nunca prejudicar a saúde do utente quando aplicados em 

condições normais/previsíveis de utilização. Deste modo, no momento da cedência destes 

produtos, deve considerar-se a sua apresentação, rotulagem, instruções de utilização e de 

eliminação, uma vez que a aplicação destes produtos pode resultar em variadas reações adversas, 

traduzindo-se sobretudo em reações alérgicas. 

 Esta é uma das áreas em crescimento na farmácia central, sendo alvo de grande procura 

por parte dos utentes o que me permitiu adquirir experiência no seu aconselhamento. 
 

 6.4 Preparações oficinais e magistrais 

 Os medicamentos manipulados são fórmulas magistrais ou oficinais, preparadas e 

dispensadas diretamente aos doentes pela farmácia. As fórmulas oficinais definem-se como todo o 
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medicamento preparado numa farmácia, segundo as indicações de uma farmacopeia, enquanto as 

fórmulas magistrais são medicamentos preparados segundo uma receita médica e destinado a um 

doente determinado. Existem também as fórmulas privadas que são preparações feitas segundo 

uma fórmula que é propriedade da farmácia, de acordo com as indicações da Farmacopeia e das 

Boas Práticas de Farmácia. A necessidade de garantir a qualidade inequívoca destas 

especialidades farmacêuticas deu origem à publicação de um conjunto de legislação, Decreto-Lei 

nº95/2004 de 22 de Abril, que atualmente regula a sua prescrição e preparação. 

 

 6.5 Medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos 

 De acordo com o Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de Agosto, os produtos homeopáticos são 

classificados, em dois grandes grupos, Medicamentos Homeopáticos e Produtos Farmacêuticos 

Homeopáticos.  

 Um Medicamento Homeopático é qualquer produto homeopático com propriedades 

curativas ou preventivas de doenças e dos seus sintomas, com vista a estabelecer um diagnóstico 

médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas.  

 Os Produtos Farmacêuticos Homeopáticos devem reunir as seguintes características: 

administração por via oral ou tópica; grau de diluição que garanta a inocuidade do produto, não 

devendo este conter mais de 1/10000 de tintura-mãe, nem mais 1/100 da mais pequena dose de 

substâncias ativas, cuja presença num medicamento alopático obrigue a prescrição médica; 

ausência de indicações terapêuticas especiais no rótulo ou em qualquer informação relativa ao 

produto.  

 Estes produtos não são muito procurados pelos utentes da farmácia Central, no entanto a 

equipa mantem-se atualizada nesta área, para em caso de solicitação poder esclarecer e 

disponibilizar toda a informação necessária aos utentes. 
 

 

 6.6 Produtos dietéticos e de alimentação especial 

 Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são aqueles que, segundo 

o Decreto-Lei nº 74/2010 de 21 de Junho, dada a sua composição especial ou a processos 

especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de uso comum, adequando-se às 

necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de utentes, tais como: pessoas 

cujo processo de assimilação/metabolização se encontre perturbado; pessoas em condições 

fisiológicas especiais que podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de 

determinadas substâncias contidas nos alimentos; lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade em 

bom estado de saúde.  
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 Dentro dos produtos dietéticos, distinguem-se os são destinados a crianças tais como leites 

dietéticos, com ou sem lactose, leites ou fórmulas de transição, farinhas dietéticas, com ou sem 

glúten, e dos que são destinados a adultos, tais como os produtos específicos para diabéticos, 

complementos de regimes hipocalóricos, suplementos nutritivos hiperproteicos e hipoproteicos, 

chás e outros produtos para emagrecimento e com efeito laxante. 

 

  6.7 Produtos fitoterapêuticos 

 Neste grupo incluem-se os produtos preparados a partir de plantas ou misturas de plantas 

com propriedades medicinais de utilidade terapêutica, apresentando-se sob a forma de diversas 

preparações galénicas, podendo a sua aplicação desencadear tanto efeitos curativos como 

preventivos. É assim da responsabilidade do farmacêutico informar o utente acerca dos produtos, 

suas indicações e quais os cuidados a ter durante a sua utilização, uma vez que estes produtos 

não são isentos de toxicidade. Na farmácia Central estes produtos são sobretudo requisitados para 

tratamentos de perda de peso, problemas circulatórios, problemas gastrointestinais e cansaço 

físico e psicológico. 

 

  6.8 Produtos e medicamentos de uso veterinário 

 Segundo o Decreto-Lei nº 184/97 de 26 de Julho, um Medicamento Veterinário é uma 

“preparação farmacêutica constituída por uma substância ou mistura de substâncias, apresentando 

uma dosagem determinada, destinado a ser aplicado em animais, no tratamento ou prevenção de 

doenças ou sintomas, na correção ou modificação das funções orgânica”. Estes medicamentos 

podem ser vendidos em farmácias, adquiridos diretamente pelos médicos veterinários ou por 

empresas agropecuárias. Os medicamentos de uso veterinário estão obrigatoriamente identificados 

com a inscrição “uso veterinário” a verde na embalagem e não usufruem de comparticipação nem 

exigem receita médica.  

 A encomenda dos medicamentos veterinários é efetuada aos fornecedores da mesma 

forma que os restantes medicamentos. Posteriormente, estes são armazenados em local próprio, 

separados das especialidades farmacêuticas para uso humano.  

 Devido ao facto da farmácia Central se localizar numa zona rural, este tipo de 

medicamentos assume grande importância uma vez que são muito procurados por criadores de 

animais de grande porte, usados na produção de leite e carne, constituindo uma fonte de 

subsistência muito importante da região. Também são procurados produtos destinados a animais 

domésticos, se bem que com menor impacto. No geral, entre os mais dispensados temos 

antiparasitários de uso interno e externo, antibióticos, antisséticos, anticoncecionais, complexos 

vitamínicos e ainda produtos dermatológicos e de higiene. 
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  6.9 Dispositivos médicos 
 

 

 Segundo o Decreto-Lei nº 145/2009 de 17 de Junho, define-se dispositivo médico como 

“qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente 

ou em combinação (…), cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por 

esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência; estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou processo fisiológico; controlo da conceção.” 

 Os dispositivos médicos encontram-se divididos em quatro classes I, IIa, IIb e III, 

dependendo dos potenciais riscos decorrentes da sua utilização, da sua duração, do seu grau de 

invasibilidade e do tipo de fluidos humanos com os quais contacta. 

 São vários os produtos desta gama que se podem encontrar na Farmácia Central, desde 

material de penso e sutura, material ortopédico, material odontológico, artigos de puericultura, 

artigos para grávidas e pós-parto, sistemas de aplicação parentérica, material para ostomizados e 

urostumizados, entre outros. 

 

 

7. Dispensa de medicamentos 
 

 7.1 Prescrição médica e respetiva validação 
 
 A prescrição médica compreende todas as indicações, farmacológicas ou não, que o doente 

deve seguir para restabelecer as funções fisiológicas, prevenir, retardar o aparecimento ou atenuar 

sintomatologia. Os MSRM só podem ser dispensados mediante apresentação da prescrição 

médica. Assim a receita médica funciona como um meio de comunicação entre médico, 

farmacêutico e utente. Existem quatro tipos de receita médica:  

 Receita médica não renovável: tem a validade de 30 dias após a sua prescrição e destina-

se a tratamentos de curta ou média duração; 

 Receita médica renovável: tem a validade de 6 meses após prescrição e destina-se a 

medicamentos para tratamento prolongado. Estas receitas são compostas por um original e 

duas vias auto copiáveis e facilitam o acesso dos doentes aos medicamentos, sem prejuízo 

do controlo médico sobre a prescrição;  

 Receita médica especial: modelo de receita aprovado para a prescrição de estupefacientes, 

psicotrópicos e outras substâncias cuja utilização desregrada possa conduzir a 

toxicodependência ou ser passível de utilização para fins ilegais; 
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 Receita médica restrita: cuja utilização é reservada a certos meios especializados (uso 

hospitalar ou tratamento ambulatório). Não podem ser prescritos em receita médica 

renovável pois a sua utilização requer vigilância rigorosa durante o tratamento.  

 Assim, de acordo com o novo modelo de receita médica, definido pela Portaria nº 137-

A/2012, de 30 de Novembro, em cada receita: 

 Podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, com o limite máximo de 4 embalagens;  

 Pode ser prescrito numa só receita até 2 embalagens de um medicamento; até 4 

embalagens no caso do medicamento prescrito se apresentar sob a forma de embalagem 

unitária; 

 As receitas de medicamentos manipulados e produtos diatéticos deverão ter a indicação, 

expressa pelo médico, da palavra “manipulado” ou “produto diatético”, não sendo permitida 

a prescrição nestas receitas de qualquer outro tipo de medicamento;  

 A prescrição de medicamentos contendo substâncias ativas para as quais existam 

medicamentos genéricos autorizados é efetuada mediante Denominação Comum 

Internacional (DCI). Sendo no entanto admitido a seguir ao DCI o nome de marca do 

medicamento ou o nome do titular de autorização de introdução no mercado (AIM) quando 

não existe medicamento genérico comparticipado ou mediante justificação do prescritor. 

São admissíveis ao prescritor as seguintes justificações: 

  a) Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito. 

  b) Reação adversa prévia. 

  c) Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

 Antes de aviar uma receita, o farmacêutico deve começar por verificar sempre os aspetos 

técnicos que comprovam a validade e autenticidade da prescrição:  

 O número da receita e a sua representação em código de barras;  

 Identificação do local de prescrição;  

 Identificação do médico prescritor, com a indicação do nome, especialidade médica e 

respetivo código de barras;  

 O nome e número de utente, incluindo a letra correspondente, constantes do cartão de 

utente do SNS; indicação da entidade responsável e do regime especial de 

comparticipação; 

 A data de prescrição e validade da receita;  

 Assinatura do médico prescritor;  

 No caso de comparticipações especiais ao abrigo de portarias o médico deve identificar 

qual a portaria a partir da qual se fará a comparticipação.  
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 Seguidamente o farmacêutico deve interpretar o conteúdo da receita, de forma a cumprir a 

prescrição médica, tendo para isso em consideração os seguintes aspetos: 

 Designação do medicamento por DCI – o farmacêutico deve informar o utente do seu direito 

de opção. 

 Designação por nome comercial ou por nome do titular de AIM (se aplicável por lei) – o 

utente não tem poder de escolha, a não ser no caso de justificação médica com recurso à 

exceção c) onde o utente pode optar por um outro medicamento com preço igual ou inferior 

ao prescrito. 

 Dosagem, forma farmacêutica, número e dimensão das embalagens e posologia. 

Em determinadas situações, quando os pontos anteriores não são cumpridos, o 

farmacêutico pode mesmo não aviar a receita, sendo o utente forçado a regressar ao médico para 

solicitar nova receita. 
 

 7.2 Interpretação e avaliação farmacêutica 
 

A dispensa farmacêutica é um ato de grande responsabilidade, em que um erro ou falta de 

informação fornecida ao utente pode ter consequências graves. Atualmente, a maioria das receitas 

médicas já são informatizadas tornando mais fácil, rápido e eficaz, todo o processo de aviamento. 

No caso das receitas de preenchimento manual, surgem muitas vezes dificuldades na interpretação 

da receita. Nestes casos, deverão ser utilizados todos os meios necessários como a confirmação 

com os colegas de trabalho, as fontes bibliográficas, o programa informático, colocar questões ao 

utente, e em último caso, contactar o médico prescritor. Se a dosagem ou a dimensão da 

embalagem do medicamento comparticipado, não está mencionado na receita médica, o 

farmacêutico deverá sempre dispensar a embalagem de menor dosagem e dimensão disponível no 

mercado (Portaria nº 3/2007, de 2 de Janeiro). 
 

 7.3 Verificação de possíveis interações e contraindicações 
 

Seja qual for o produto farmacêutico a dispensar, deve ser sempre avaliada a possibilidade 

de ocorrerem possíveis interações e contraindicações. Nos casos dos MSRM esta avaliação é 

partilhada por médico e farmacêutico, sendo que nos restantes casos a responsabilidade é 

exclusivamente do farmacêutico. Assim, o farmacêutico deve recorrer-se dos conhecimentos que 

possui acerca dos seus utentes, em relação a co-morbilidades, sensibilidade prévia a alguma 

substância e medicação habitual a fim de evitar este tipo de reações. 
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 7.4 Medicamentos genéricos e sistemas de preços de referências  
 

 De acordo com o estatuto do medicamento (decreto-lei 176/2006 de 30 Agosto), “considera-

se genérico, um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, a mesma forma farmacêutica cuja bioequivalência com o medicamento referência tenha sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”. Este deve ser identificado pela DCI, 

seguida do nome do titular da AIM, da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla "MG", que 

devem constar do seu acondicionamento secundário.  

 A comercialização destes produtos, torna-se mais económica e com preços 

significativamente mais baixos do que os fixados para os similares de marca, o que se traduz num 

evidente benefício para os utentes, que os podem adquirir mais facilmente, e para o SNS, na 

medida em que reduz os encargos na sua comparticipação. Cabe ao médico e ao farmacêutico, a 

obrigação de informar o utente sobre a existência de medicamentos genéricos comparticipados 

pelo SNS.  

 De modo a clarificar a comparticipação destes medicamentos (Decreto-Lei n.º 270/2002, de 

2 de Dezembro) criaram-se os grupos homogéneos (GH) que incluem medicamentos com a 

mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem 

e via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no 

mercado. O INFARMED define e publica trimestralmente as listas de GH.  

 O Sistema de Preços de Referência (SPR), em vigor desde Março de 2003, aplica-se assim 

aos medicamentos comparticipados incluídos em GH. Sumariamente, o SPR estabelece um valor 

máximo a ser comparticipado.  

 Recentemente e de acordo com o Decreto-Lei nº 106-A/2010, de 1 de Outubro, o cálculo do 

preço de referência corresponde à média dos cinco medicamentos mais baratos existentes no 

mercado que integrem cada grupo. É sobre o preço de referência que o Estado faz a 

comparticipação e sobre o qual é calculada a percentagem a pagar pelo utente.  

 O preço de referência tem como objetivo equilibrar os preços dos medicamentos 

comparticipados, instituindo um valor máximo a ser comparticipado. Desta forma racionaliza-se o 

custo dos medicamentos e garante-se ao utente uma alternativa de qualidade. 

 

 7.5 Dispensa de MNSRM 
 

 O utente aborda frequentemente o farmacêutico em relação a pequenos problemas de 

saúde, para os quais este cede um determinado MNSRM ou outro produto de saúde. Como 

responsável pela dispensa deste tipo de medicamentos, o farmacêutico deve ter em consideração: 

o perfil do utente (idade, sexo, peso, entre outros) e o perfil farmacológico do medicamento 
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(composição, posologia, possíveis interações/contra-indicações, possibilidade de mascarar o 

diagnóstico de uma doença de gravidade superior, etc.).  

 Sempre que o farmacêutico dispensa um MNSRM deve, tal como com os MSRM, transmitir 

todas as informações acerca do medicamento e promover o uso racional do medicamento, de 

forma ao utente não sair da farmácia com qualquer dúvida. 
 

 7.6 Posologia e modo de administração 
 

 A prescrição médica tem um campo reservado à posologia indicada para cada medicamento 

e o farmacêutico deve transmitir essa informação ao utente, de modo a que seja alcançado o 

sucesso da terapêutica. Quando não há esta informação, o que acontece em casos de terapêutica 

crónica ou habitual para o utente, o farmacêutico deve ser capaz de indicar a posologia consoante 

a idade do utente e a patologia em questão e, em caso de dúvida, deve contactar o médico.  

 Também a informação relativa ao modo de administração deve ser transmitida ao utente, 

recorrendo a exemplificação (como é o caso dos inaladores de pó) sempre que necessário. Ocorre 

frequentemente o utente esquecer a informação transmitida, para evitar esta situação escreve-se 

os aspetos importantes como, por exemplo, a posologia e modo de administração na embalagem 

do medicamento. O farmacêutico deve usar sempre uma linguagem simples e adequada ao nível 

de conhecimentos do utente para que este o possa entender. 
 

 7.7 Promoção da adesão à terapêutica 
 

 

 O farmacêutico assume aqui um papel muito importante, uma vez que é o último profissional 

de saúde a contactar com o utente. Deste modo, para promover a adesão à terapêutica deve 

começar-se por explicar ao utente a função dos medicamentos e a sua importância para uma 

melhoria do estado de saúde. Deve também indicar-se ao utente o tempo previsto para início de 

ação do fármaco, de forma a impedir o abandono da terapêutica por falta de resultados. Os efeitos 

adversos também devem ser explicados para impedir o abandono da terapêutica caso estes se 

manifestem, tendo no entanto, de mostrar os limites e a importância da consulta médica se 

determinados sintomas surgirem. Todas as informações acerca dos cuidados a ter nomeadamente 

com aspetos alimentares e medidas não farmacológicas devem ser transmitidas ao utente. Por fim 

o farmacêutico deve demonstrar a sua total disponibilidade para responder a dúvidas e ajudar o 

doente sempre que ele necessite. 

 

 7.8 Cuidados a ter na conservação domiciliária do medicamento 
 

 O utente tem de ser informado sobre a estabilidade do medicamento, uma vez que vários 

medicamentos têm condições específicas de conservação (por exemplo no frigorifico), havendo no 
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entanto cuidados gerais para todos eles. Assim, os medicamentos devem conservar-se à 

temperatura ambiente (caso não haja indicações em contrario), em locais secos e sem a incidência 

da luz direta ou fontes de calor, em locais fora do alcance das crianças, não se podem misturar 

com outros produtos, nomeadamente de limpeza e caso seja medicamento de frio deve ser 

armazenado na última prateleira do frigorífico separado dos alimentos. 

 7.9 Medicamentos comparticipados 

 A maioria dos MSRM estão sujeitos a uma comparticipação, para tal é tido em conta o valor 

terapêutico e a vantagem económica do medicamento. Estes fatores fazem com que o valor do 

medicamento possa ser comportado, em maior ou menor grau, pelo Estado.  

 O Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 

de Outubro, prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de um regime 

geral e de um regime especial, o qual se aplica a situações específicas que abrangem 

determinadas patologias ou grupos de doentes. 

No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do preço dos medicamentos 

que está fixada nos seguintes escalões:  

Escalão A - a comparticipação do Estado é de 90% do PVP dos medicamentos 

Escalão B - a comparticipação do Estado é de 69% do PVP dos medicamentos 

Escalão C - a comparticipação do Estado é de 37% do PVP dos medicamentos 

Escalão D - a comparticipação do Estado é de 15% do PVP dos medicamentos 
 

 Os escalões de comparticipação variam de acordo com as indicações terapêuticas do 

medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido 

para doentes que sofram de determinadas patologias. Assim, para determinadas patologias, os 

regimes de comparticipação especiais dos medicamentos são regulados por despachos e portarias 

específicas, que devem vir devidamente indicados na receita médica. 

 

Tabela 2. Regimes especiais de comparticipação 

Patologia Legislação 

Paramiloidose Despacho 4521/2001 

Lupus, Hemofilia e Hemoglobinopatias Despacho 11387-A/2003 

Doença Alzheimer Despacho 13020/2011 

Psicose maníaco-depressiva Despacho 21094/99 

Doença inflamatória intestinal Despacho 1237/2007 

Artrite Reumatóide e Espondilite Anquilosante Despacho 14123/2009 

Dor oncológica Despacho 10279/2008 

Dor crónica não oncológica Despacho 10280/2008 

Procriação médica assistida Despacho 10910/2009 

Psoríase Lei nº 6/2010 

 

 No caso de utentes pertencentes a outro Subsistema de Saúde no cartão do utente do SNS 

deve constar o símbolo “S” significa que o utente pertence a outro subsistema de saúde.  
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 No caos do utente pensionista (cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário 

mínimo), será colocada a vinheta de cor verde de identificação da unidade de saúde nas receitas 

médicas manuais. Nas receitas informatizadas, aparece a letra “R”, junto aos dados do utente. A 

comparticipação do Estado no custo dos medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 

5% e nos escalões B, C e D é acrescida de 15% para estes utentes. 

 Quando a prescrição se destinar a trabalhadores migrantes, deve ser colocado na receita 

médica, pelos serviços administrativos das instituições, o carimbo em vigor contendo a palavra 

“migrante”, o nome do segurado e a entidade emissora do livrete. A estes utentes aplicam-se as 

taxas de comparticipação do regime geral.  

 A Portaria n.º364/2010, de 23 de Junho, define os preços máximos de venda ao público das 

tiras-teste para determinação de glicemia, glicosúria e cetonúria, e das agulhas, seringas e 

lancetas destinadas aos doentes com diabetes. A comparticipação do Estado no custo de 

aquisição mantém-se em 85% do PVP das tiras-teste e em 100% do PVP das agulhas, seringas e 

lancetas destinadas aos utentes do SNS e subsistemas públicos. 

 
 
 

8. Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefaciente 
 

 8.1 Medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes 
 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são substâncias que exercem a sua ação 

ao nível do Sistema Nervoso Central, provocando alterações no comportamento, humor e 

consciência. Dada a sua natureza, se usados de forma indiscriminada estes medicamentos são 

capazes de induzir tolerância e/ou dependência física e psíquica, daí que a sua dispensa esteja 

sujeita a uma legislação especial e rigorosa (Decreto-Lei nº15/93, de 22 de Janeiro sujeito a várias 

alterações), que regulamenta a produção, distribuição, armazenamento, prescrição e dispensa 

destes medicamentos, com o objetivo de evitar o seu uso indevido e/ou desvio para tráfico ilícito. 

Para facilitar estas substâncias encontram-se agrupadas em tabelas: 

Tabela 3. Substâncias psicotrópicas e estupefacientes 

 

Tabela I I.A – Analgésicos análogos dos alcalóides do ópio 

I.B – Estimulantes do Sistema Nervoso Central, análogos dos alcalóides da coca 

I.C – Análogos do Cânhamo 

Tabela II II.A – Alucinogéneos 

II.B – Anfetaminas 

II.C – Barbitúricos de ação curta e outros hipnóticos 

Tabela III Algumas substâncias presentes nas tabelas anteriores que não apresentam grande risco de abuso 

Tabela IV Barbitúricos de ação lenta com efeitos antiepiléticos e ansiolíticos com risco de abuso 

Tabela V Derivados de ergotamina, alguns compostos com potencial de abuso 

Tabela VI Solventes que se incluem no grupo das substâncias estupefacientes e psicotrópicas 
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 8.2 Regras de aquisição e dispensa 
 

 A aquisição e receção são efetuadas de forma idêntica à já descrita. No entanto, os 

estupefacientes e psicotrópicos incluídos na tabela I e II aquando da sua entrega vêm embalados 

em sacos de plástico, de modo a permitir a sua imediata identificação e um rápido armazenamento.  

 No que diz respeito à dispensa dos estupefacientes e psicotrópicos da tabela III e IV esta é 

efetuada mediante receita médica nos termos da lei geral. No entanto, os medicamentos 

constantes nas tabelas I e II só podem ser dispensados mediante receita médica especial que terá 

de estar identificadas com RE (receita especial), têm que ser prescritos isoladamente, ou seja, a 

receita médica não pode conter outros medicamentos, no que respeita ao número de embalagens 

por receita a prescrição destes medicamentos segue as mesmas regras que os restantes.  

 Assim só o farmacêutico, ou quem o substitua na sua ausência ou impedimento, pode aviar 

estas receitas, devendo cumprir as regras sobre identificação previstas no diploma regulamentar. 

Assim na receita deve constar: nome, morada, número de inscrição na Ordem dos Médicos, data 

e assinatura do médico; nome, morada, sexo, idade e Bilhete de Identidade do doente; nome 

comercial ou genérico do medicamento, dosagem, forma farmacêutica, posologia e dimensão da 

embalagem. As informações relativas ao adquirente devem ser confirmadas presencialmente pela 

apresentação do BI, carta de condução ou passaporte. O farmacêutico deve ainda recusar-se a 

aviar as receitas que não obedeçam às condições impostas na lei em vigor, e é proibida a entrega 

destes medicamentos a menores e a indivíduos que padeçam de doença mental. 

 A cópia destas receitas, em suporte papel ou informático, tem de ser mantido em arquivo na 

farmácia, por ordem de aviamento durante 3 anos. 

 

 8.3 Ligação ao INFARMED e elaboração de mapas de controlo 
  

 O controlo rigoroso de todas as entradas e saídas dos psicofármacos é efetuado através do 

envio ao INFARMED até ao dia 8 do mês a seguir à dispensa, da listagem de todas as receitas 

aviadas, bem como cópia das receitas manuais, deste modo desde a sua receção até à venda, 

todos os passos ficam registados a nível informático. De salientar ainda a necessidade de envio de 

um relatório anual, resultado do encerramento do registo de entradas e saídas, este relatório 

deverá ser entregue até ao dia 31de Janeiro de cada ano. 

 Existem assim obrigações de envio ao INFARMED de todos os registos a apresentar com a 

periodicidade legal. 
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9. Medicamentos e produtos manipulados 
 

 A Farmácia Central tem vindo preservar a preparação de fórmulas manipuladas uma vez 

que, apesar dos tempos modernos em que vivemos, onde as indústrias assumem o controlo do 

mercado, estas continuam a ser solicitadas por médicos das mais diversas especialidades. De 

facto, os manipulados têm uma grande importância ao preencherem uma lacuna no mercado, pois 

determinadas especialidades farmacêuticas dada a sua fraca estabilidade e baixa   rentabilidade 

não são fabricadas pela indústria, além disso possibilitam a junção de diferentes substâncias ativas 

nas diferentes dosagens e ainda a abolição de certos compostos existentes no medicamento 

industrial, designadamente corantes e conservantes que provocam reações alérgicas. Torna-se 

assim possível adequar a terapêutica ao perfil de cada doente. 

 A necessidade de uma garantia inequívoca de qualidade aplicável tanto às especialidades 

farmacêuticas produzidas industrialmente, como às formulações preparadas nas farmácias de 

oficina, deu origem à publicação de um conjunto de legislação, Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de 

Abril, para regulamentar esta área do medicamento. 

 

 9.1 Material de laboratório 
 

 Assim, a deliberação n.º 1500/2004, 7 de Dezembro aprovou a seguinte lista de 

equipamento mínimo de existência obrigatória para as operações de preparação, 

acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados. 

 

Tabela 4. Equipamento mínimo de existência obrigatória para preparação de manipulados 

Alcoómetro; Papel de filtro; 

Almofarizes de vidro e de porcelana; Papel indicador pH universal; 

Balança de precisão sensível ao miligrama; Pedra para a preparação de pomadas; 

Banho de água termostatizado;\ Cápsulas de porcelana; Pipetas graduadas de várias capacidades; 

Copos de várias capacidades; Provetas graduadas de várias capacidades; 

Espátulas metálicas e não metálicas; Tamises FPVII, com abertura de malha 180 μm e 355 μm (com fundo e tampa); 

Funis de vidro; Termómetro (escala mínima até 100°C); 

Matrases de várias capacidades; Vidros de relógio 

 É ainda obrigatória a presença de equipamento de comunicação que permita a receção 

expedita de alertas de segurança e qualidade enviados pelo INFARMED. 

 

 9.2 Matérias-Primas 
 

 

  

 Segundo a Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho, matéria-prima é toda a substância ativa, ou 

não, utilizada na preparação de um medicamento, quer permaneça inalterável quer se modifique ou 
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desapareça no decurso do processo. As matérias-primas a usar na preparação de medicamentos 

manipulados devem satisfazer as exigências da respetiva monografia.  

 No que respeita ao aprovisionamento, os produtos devem ser adquiridos a fornecedores 

que ofereçam confiança e garantam a qualidade do produto. Depois de rececionadas e 

inspecionadas as matérias-primas que chegam à farmácia são arrumadas e é preenchida uma 

ficha de registo de movimento de matérias-primas. De modo a atestar a sua qualidade, todas as 

matérias-primas devem fazer-se acompanhar de um certificado de análise, que será anexo à ficha 

de registo de movimento de matérias-primas, além disso estas devem ser corretamente rotuladas e 

armazenadas em condições de conservação apropriadas, evitando-se assim contaminações 

cruzadas. 

 9.3 Regras de manipulação 
 

 O farmacêutico é o responsável pela preparação dos manipulados, devendo obedecer às 

Boas Práticas de Fabrico garantindo assim a qualidade da preparação, ou seja as suas 

propriedades curativas e/ou preventivas da doenças/sintomas. O farmacêutico deve ainda verificar 

a segurança do medicamento, no que concerne a dosagem das substâncias ativas e à possível 

existência de interações que ponham em causa a ação do medicamento ou a segurança do 

doente. Sempre que surjam dúvidas não esclarecidas pela bibliografia, o farmacêutico não deverá 

hesitar em contactar o Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF) e posteriormente falar com o 

médico prescritor. 

 Esta produção é realizada no laboratório, devidamente equipado com todos os materiais e 

equipamentos exigidos por lei e com matérias-primas que constem na Farmacopeia Portuguesa ou 

nas Farmacopeias de outros estados membros da união Europeia, ou que estejam contidas em 

medicamentos com Autorização de Introdução no Mercado Português.   

 Para todos os manipulados é necessário preencher a ficha de preparação do manipulado 

que depois é arquivada. 

 

 9.4 Acondicionamento e Rotulagem 

 O material de acondicionamento depende das substâncias que constituem o manipulado e 

da forma galénica em que se apresenta. Após a sua preparação são acondicionados em 

recipientes de capacidade e material apropriados, de forma a garantir a sua estabilidade e 

qualidade. A embalagem deve ser rotulada convenientemente, possuindo: a identificação da 

farmácia e respetivo diretor técnico, endereço e telefone da farmácia, composição qualitativa e 

quantitativa, identificação do utente e do médico prescritor, nº de lote, data de preparação e prazo 
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de validade, via de administração, posologia, condições de armazenamento, preço, e sempre que 

necessário indicações como “agitar antes de usar” ou “uso externo”. 

 

 9.5 Prazos de validade 
  

 A atribuição do prazo de validade exige uma pesquisa bibliográfica prévia no que respeita à 

estabilidade das matérias-primas, mecanismos de degradação, entre outras características. Para 

tal pode recorrer-se a fontes de informação como o LEF, entre outros. Caso o prazo de utilização 

para o medicamento manipulado preparado não esteja definido em nenhuma bibliografia nem 

existam dados experimentais, deverão ser aplicadas as regras gerais, constantes do Formulário 

Galénico Português. 

 

 9.6 Regime geral de preços de medicamentos manipulados 
 

 O cálculo do preço dos medicamentos manipulados encontra-se definido pela portaria 

nº769/2004, de 1 de Julho, assim o preço de venda ao público resulta da seguinte fórmula:  

(V.H. + V.M.P. + V.E.) x 1,3, acrescido do valor do IVA à taxa em vigor 

 Valor dos honorários (V.H) - tem por base um fator (F), que é atualizado anualmente. Os 

honorários são calculados consoantes as formas farmacêuticas do produto acabado e as 

quantidades preparadas. Na dispensa das substâncias a granel não se aplicam honorários.  

 Valor das matérias-primas (V.M.P.) - é determinado multiplicando o valor de aquisição 

(deduzido do respetivo IVA) pelo fator correspondente, consoante a maior das unidades em 

que forem utilizadas ou dispensadas.  

 Valor dos materiais de embalagem (V.E.) - Multiplica-se o valor de aquisição (deduzido o 

respetivo IVA) por um fator de 1,2.  

 

 9.7 Ensaio de novas fórmulas  
 

 Quando chega à farmácia o pedido de um manipulado nunca antes preparado, confirma-se 

se a formulação consta em algum Formulário ou Farmacopeia. Caso não conste é necessário fazer 

uma análise da formulação para retirar uma conclusão acerca do seu modo de preparação. Assim, 

é feita uma avaliação das características das matérias-primas a usar, como por exemplo, 

propriedades físico-químicas, solubilidade, possíveis interações e também o recipiente para 

acondicionamento e estabilidade. Podem ser pesquisadas formulações que apresentem a mesma 

forma farmacêutica de forma a ter uma ideia do modo de preparação. No caso de surgirem 

algumas dúvidas o LEF poderá ser consultado. Quando reunida toda a informação procede-se à 

preparação de uma amostra da formulação e são feitos ensaios adequados à formulação. A 
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preparação será mantida em quarentena de modo a verificar a sua evolução bem como 

estabelecer um prazo de validade. Todo este processo é acompanhado diariamente e todas as 

etapas são documentadas. 

 9.8 Manipulados realizados durante o estágio 
 

Tabela 5. Exemplos de Manipulados que preparei na Farmácia Central 
 

Vaselina Salicilada Pó antitranspirante Pomada psoríase 

Creme despigmentante Creme de hidrocortisona e metronidazol Solução alcoólica de ácido bórico 

 
10. Automedicação 
 

 A automedicação ocorre quando o utente de MNSRM assume a responsabilidade pela 

melhoria do seu estado de saúde, com a assistência ou aconselhamento opcional de um 

profissional de saúde. A automedicação deve apenas destinar-se ao alívio e tratamento de queixas 

de saúde passageiras, sem gravidade e bem definidas e deve efetuar-se de acordo com as 

especificações estabelecidas para os MNSRM. O aconselhamento deve iniciar-se num diálogo com 

o utente efetuando uma série de questões curtas de forma a avaliar corretamente a queixa e a 

poder distinguir uma situação que requer observação médica de uma situação que pode ser 

aliviada com recurso a automedicação. 

 A prática da automedicação pode, todavia, acarretar alguns problemas para os 

consumidores, que resultam, principalmente, de uma inadequada utilização dos medicamentos, 

que, na maioria dos casos, resulta de informação inadequada e insuficiente e de uma cultura 

farmacoterapêutica não suficientemente consolidada. Estes aspetos justificam o importante papel 

do farmacêutico no aconselhamento e dispensa dos medicamentos não sujeitos a receita médica.  

 Na seleção da terapêutica farmacológica devem privilegiar-se os medicamentos simples 

pois as associações têm frequentemente mais efeitos secundários e interações medicamentosas. É 

importante garantir que o utente percebeu a importância da posologia e do modo de administração 

para o sucesso da adesão à terapêutica.  

 Existem determinadas situações em que a posição do farmacêutico deve ser extremamente 

cautelosa, e em que o encaminhamento médico é o mais aconselhado, mas esclarecendo sempre 

as dúvidas do utente, como sejam as grávidas, os doentes crónicos, utentes com insuficiência 

renal, cardíaca, respiratória ou hepática, asmáticos, diabéticos, hipertensos, crianças, etc.  

 É assim fundamental o papel do farmacêutico como educador da população relativamente à 

automedicação. A prioridade do farmacêutico deve ser unicamente e exclusivamente a saúde e o 

bem-estar do utente e nada mais. 
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 No decurso do meu estágio foram várias as ocasiões em que dispensei MNSRM, prestando 

aos utentes que solicitaram o medicamento, um aconselhamento correto, de modo a instituir uma 

terapêutica eficaz, segura e de qualidade, informando-os sobre as características dos 

medicamentos dispensados, posologia e duração do tratamento, bem como da necessidade de 

procurar o médico em caso de não se verificarem melhorias dos sintomas. 

 

11. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 
 

 11.1 Farmácia Clínica 
 

 O farmacêutico é hoje mais do que um técnico do medicamento. A sua disponibilidade e 

relação de proximidade face à população faz com que seja, desde longa data, o primeiro 

profissional de saúde junto do qual os utentes procuram espontaneamente conselho aos primeiros 

sintomas ou suspeitas de doença. O farmacêutico é, também muitas das vezes, o último 

profissional de saúde a contactar com o doente pelo que a ele cabe o papel de esclarecer as 

dúvidas que persistam no doente. Por este facto, o farmacêutico tende a assumir um papel cada 

vez mais importante no aumento dos níveis de saúde das populações e tem colaborado ativamente 

em iniciativas de proteção e preservação da saúde pública, nomeadamente em campanhas sobre 

hipertensão arterial, diabetes, dislipidémias, erros alimentares, alcoolismo, tabagismo, stress e 

sedentarismo. O farmacêutico beneficia assim da sua posição privilegiada e dos seus 

conhecimentos farmacoterapêuticos para fazer o acompanhamento da situação clínica dos 

doentes. Dia após dia, o farmacêutico verifica se o tratamento está a ter o efeito desejado no 

doente. Se tal não acontecer, deverá aconselhar um outro tratamento ou encaminhar o doente para 

o seu médico.  

 Cada vez mais uma farmácia distingue-se pelos serviços que presta. Na Farmácia Central 

existe uma área reservada ao atendimento personalizado e à determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, que permitem proporcionar o seguimento clínico e aconselhar os 

utentes, de forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida. No seguimento destas análises é 

fornecido ao utente um cartão de registo e uma informação acerca dos valores de referência, para 

um melhor acompanhamento por parte do farmacêutico e uma maior responsabilização por parte 

do utente.  

 A medição da tensão arterial e pulsação, o controlo do peso e do índice de Massa Corporal, 

a determinação da glicemia e do colesterol, são alguns exemplos dos serviços prestados nesta 

farmácia. A farmácia participa ainda em campanhas e cuidados farmacêuticos. 
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 11.2 Farmacovigilância 
 

 A farmacovigilância consiste na avaliação da segurança dos medicamentos, tendo como 

objetivo a deteção, avaliação e prevenção das reações adversas medicamentosas (RAMs). Uma 

RAM é qualquer resposta prejudicial e indesejada a um medicamento que ocorre com doses 

habitualmente usadas para profilaxia, diagnóstico ou tratamento ou para modificação de funções 

fisiológicas. Apesar de serem submetidos a processos de aprovação rigorosos, não existe nenhum 

método para assegurar a segurança de um fármaco melhor que a sua entrada no mercado e por 

isso surgiu a famacovigilância. Os titulares de AIM, médicos, diretores técnicos de farmácias e 

outros técnicos de saúde devem comunicar ao INFARMED as RAMs de que tenham conhecimento 

e devem ser sempre notificadas mesmo que sejam apenas suspeitas. Esta notificação é feita 

através de formulários disponibilizados para o efeito que são depois enviados ao Centro Nacional 

de Farmacovigilancia ou às Unidades Regionais de Farmacovigilância.  

 Esta notificação torna-se particularmente importante no caso dos medicamentos 

recentemente introduzidos no mercado e nos medicamentos usados em grande escala que se 

julgam estar na origem de mortalidade ou morbilidade. Contudo convém salientar que a 

farmacovigilância não se deve aplicar apenas a medicamentos mas também a produtos 

fitoterapêuticos, produtos de dermofarmácia e cosmética, medicamentos manipulados, etc. 

 11.3 Cuidados de saúde prestados na Farmácia 
 

 Programas de educação para a saúde: O farmacêutico deve ser ativo na promoção da saúde 

aderindo a programas que promovam a saúde da população em geral. Neste sentido a Farmácia 

Central sempre se disponibilizou para realizar atividades que promovam a saúde prevenindo a 

doença.  

 Dristibuição Domiciliária de medicamentos: O Decreto-Lei n.º 307/2007 veio revolucionar a 

realidade da venda de medicamentos introduzindo a possibilidade das farmácias fazerem 

entregas de medicamentos ao domicílio. As farmácias desde que se tenham registado 

previamente no INFARMED podem aceitar pedidos de medicamentos por telefone, fax, e-mail 

ou internet. A entrega dos medicamentos ao domicílio deve ser feita sob a supervisão de 

pessoal qualificado. A farmácia central realiza este serviço apenas pontualmente. 

 Protocolo de controlo da diabetes: A Diabetes Mellitus é uma doença crónica que afeta um 

número cada vez maior de pessoas. Assim, com o objetivo de prevenir, identificar e tratar as 

complicações causadas por esta doença, surgiu o Programa de Controlo da Diabetes Mellitus, 

assinado a 14 de Outubro de 1998. Este protocolo melhora a acessibilidade dos diabéticos a 

dispositivos indispensáveis à monitorização e tratamento da sua doença. Relativamente aos 

produtos incluídos no âmbito do Protocolo, o farmacêutico deve garantir a sua correta utilização 
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e conservação aconselhando o diabético sobre: autovigilância, ensino das técnicas de medição 

da glicemia, glicosúria e cetonúria, leitura e interpretação dos resultados; ensino das condições 

de transporte e conservação dos produtos; ensino das regras de recolha dos resíduos das 

seringas, agulhas e lancetas em condições de segurança.  

 Determinação de parâmetros biológicos, fisiológicos e bioquímicos:  

Pressão Arterial  

 A hipertensão arterial (HTA) representa na atualidade um problema de carácter clínico, 

terapêutico e epidemiológico de grande importância. Esta define-se como uma elevação crónica 

da pressão sistólica e/ou diastólica, instalando-se de forma silenciosa, pode originar problemas 

graves se não for diagnosticada e tratada a tempo. Segundo a OMS, considera-se HTA valores 

de pressão sistólica ≥ 140 mmHg e/ou os valores de pressão diastólica ≥ 90 mmHg, em 

medições repetidas e espaçadas no tempo, em indivíduos que não estão sob terapêutica 

farmacológica anti-hipertensiva. O farmacêutico, para além da simples medição da pressão 

arterial deve explicar ao doente o tratamento farmacológico anti-hipertensor, aconselhar acerca 

da terapêutica não farmacológica, proceder ao despiste dos efeitos secundários destes 

medicamentos e encaminhar o doente para o médico no caso de hipertensão crítica e efeitos 

adversos graves. 

Colesterol 

 O colesterol no sangue é obtido a partir da alimentação ou por síntese endógena no fígado e 

outros tecidos. Os valores de referência, para o colesterol total devem ser ˂190 mg/dl. Se 

existirem outros fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, diabetes e obesidade, então 

os intervalos deverão ser mais curtos. A determinação do colesterol pode ser efetuada a 

qualquer hora do dia uma vez que não sofre praticamente alteração com a dieta, no entanto o 

teste é mais preciso se for efetuado com um jejum de, pelo menos, 9h. O farmacêutico tem um 

papel muito importante na sensibilização destes doentes para a mudança dos fatores de risco 

modificáveis, como o excesso de peso, sedentarismo, consumo excessivo de álcool, dieta rica 

em gorduras e tabagismo, que aumentam a probabilidade de sofrer de doenças 

cardiovasculares, mas também no incentivo para a medição regular destes parâmetros. 

Glicémia capilar  
  

A glicemia capilar é a quantidade de glicose existente no sangue. No caso dos níveis de 

glicemia se encontrarem elevados considera-se um estado de hiperglicémia. A hiperglicémia 

pode ser devida a Diabetes Mellitus, excessos alimentares, falta de exercício, Síndrome 

Metabólico e a medicação. O exame é feito em jejum ou 2h após a refeição. Os valores de 
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referência são respetivamente 70-109 mg/dl e <180 mg/dl. O farmacêutico para além de 

proceder à medição da glicemia deve promover a educação do utente, no que respeita à sua 

alimentação, exercício físico e medicação, alertando para os sinais e sintomas da diabetes, 

entregando folhetos informativos como complemento da informação verbal, recomendando a 

medição regular da glicemia, de modo a assegurar o sucesso da terapêutica.  

Teste de gravidez  

 Para além da dispensa de teste de gravidez, a Farmácia da Central disponibiliza também a 

possibilidade de este teste ser realizado na própria farmácia. Trata-se de um teste qualitativo, 

rápido e sensível para a deteção da gonadotrofina coriónica humana (hCG) no soro e na urina. 

A hCG é uma glicoproteína produzida pela placenta pouco tempo após a fecundação, podendo 

ser detetada na urina 7 a 10 dias após a conceção. Para a realização do teste é preferível usar a 

primeira urina da manhã devido à elevada concentração de hCG. No resultado negativo aparece 

uma banda rosa e no positivo aparecem duas bandas rosa. Se não aparecer nenhuma linha 

definida o teste terá de ser repetido. 

Teste de tipo de pele 

 A farmácia Central possui um equipamento (Skin Diagnosis System – Clinipro) que permite 

analisar parâmetros cutâneos tais como: hidratação, oleosidade, queratina, dimensão de poros e 

rugas. Este equipamento tem-se revelado uma ferramenta muito útil no aconselhamento 

dermocosmético, tendo uma grande aderência pelos utentes e a obtenção de ótimos resultados. 

  

 11.4 Administração de vacinas fora do Plano Nacional de Vacinação 
  

 Na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro que define os serviços farmacêuticos que 

podem ser prestados pelas farmácias, destaca-se o programa de Administração de Vacinas não 

incluídas no PNV. Alguns exemplos de vacinas que são administradas na farmácia são: gripe, 

pneumocócicas, infeções por Papilomavírus Humano, Cólera e vacina contra a hepatite A e B. Este 

serviço é prestado por profissionais habilitados e apresenta vantagens, tais como, maior conforto e 

conveniência para os utentes, ausência de marcação e menos tempo de espera. 

 11.5 Valormed 
 

 Constitui a solução para um sistema seguro e eficaz que possa remover e tratar os resíduos 

de embalagens de medicamentos, e corresponde a um compromisso de toda a indústria 

farmacêutica, distribuidores, farmácias, Governo e, principalmente, de toda a população. A 

Farmácia Central aderiu ao VALORMED, contando com os seus utentes e funcionários para 

participarem neste sistema de recolha. 
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12. Contabilidade e gestão na farmácia 
 

 12.1 Processamento de receituário e faturação 
 

 As receitas são diariamente aviadas e no verso de cada uma delas é impresso um 

documento de faturação. Posteriormente as receitas são separadas e conferidas, para tal deve-se 

verificar se o organismo do documento da faturação coincide com o organismo da receita, se 

constam as vinhetas (receitas manuais), data e assinatura do médico, farmacêutico e utente, se os 

medicamentos prescritos correspondem aos medicamentos cedidos, formas farmacêuticas, 

dosagens, preços, bem como outros requisitos legais para que a receita seja válida. A separação 

das receitas é feita segundo os regimes de comparticipação. O número de lote e o número de 

sequência de cada receita aparecem no documento da faturação, sendo estas ordenadas por lote e 

número. Cada um dos lotes mensais é constituído por 30 receitas, à exceção do último lote que 

pode não atingir esse número. Após os lotes estarem organizados e corrigidos, é emitido o verbete 

de identificação do lote, que após carimbado é anexo ao lote a que diz respeito. Neste documento 

constam a entidade comparticipante, o nome da farmácia e o número de inscrição na Associação 

Nacional de Farmácias (ANF), o mês e o ano a que diz respeito, o número sequencial do lote, 

quantidade de receitas, o valor total do PVP dos medicamentos que constam no lote, e a quantia 

paga pelos utentes e pela entidade comparticipante.  

 Posteriormente são ainda emitidos a Relação de Resumos de Lotes, onde constam os 

vários lotes emitidos para o organismo em questão, e a fatura para cada organismo, sendo este 

documento carimbado e rubricado.  

 A Farmácia envia ao Centro de Conferência de Faturas (CCF), até ao dia 5 de cada mês, o 

receituário do SNS, o resumo de lotes e a fatura mensal, correspondente ao valor da 

comparticipação do Estado. O resumo de lotes e a fatura mensal são enviados em quintuplicado, 

ficando o CCF com o original e duplicado, reenviando para a farmácia, devidamente carimbadas, 

as restantes cópias. O triplicado é enviado à ANF para que esta proceda ao seu pagamento, o 

quadruplicado é enviado para a contabilidade e o quintuplicado fica arquivado na farmácia.  

 Quando há lugar a retificações, o CCF ou a entidade por esta designada, envia à farmácia, 

a receita ou fotocópia com indicação dos motivos da devolução e um determinado prazo para 

tornar a devolver a receita ao CCF. A farmácia pode corrigir o erro e a receita é reenviada, caso 

isto não seja possível a farmácia assume o erro tomando-o como prejuízo.  

 O receituário de todos os outros organismos, bem como os documentos, são enviados à 

ANF. Neste caso são impressas quatro cópias da relação do resumo de lotes e das faturas. Uma 

das cópias fica na farmácia. A percentagem comparticipada pelos diferentes organismos é paga 

através da ANF que, posteriormente, recebe o pagamento das respetivas entidades. 



Relatório de estágio em farmácia comunitária 

Farmácia Central de Vila Pouca de Aguiar 

 

Ana Catarina Costa                                                                                                                               34 

 

13. Relacionamento com entidades e utentes 
 

 13.1 Entidades externas à farmácia 
 

 A farmácia deve manter uma relação de cooperação com as associações da classe como é 

o caso da Ordem dos Farmacêuticos (OF) e da ANF. É fundamental esta relação de cooperação de 

modo a proporcionar a coesão do núcleo farmacêutico, o estabelecimento de padrões de 

qualidade, bem como para o reconhecimento da farmácia como instituição de saúde. A atualidade 

depara ao sector novos desafios daí que a conjugação de forças num mesmo sentido seja nesta 

etapa de transição de fulcral importância.  

 13.2 Diálogo com outros profissionais de saúde 
 

 Os Farmacêuticos devem manter entre si um correto relacionamento profissional, com 

espírito de solidariedade, lealdade, cooperação e ética. Devem colaborar na preparação científica e 

técnica de outros profissionais de saúde, facultando-lhes todas as informações necessárias. Com o 

médico deverá manter uma relação de cooperação, recorrendo aos seus conhecimentos sempre 

que necessário e corrigindo qualquer erro que este produza. 

 13.3 Interação com o utente 
 

 Para conseguir uma boa interação com o utente o farmacêutico necessita, para além dos 

conhecimentos profissionais e técnicos, da arte de bem comunicar. O farmacêutico deve dirigir-se 

de forma profissional, educada e compreensiva. Não é função do farmacêutico fazer juízos de 

valor. O farmacêutico não deve adotar uma posição paternalista com os utentes, deve 

responsabiliza-los acerca da sua saúde e do cumprimento da terapêutica. As pessoas que 

trabalham nas Farmácias estão obrigadas a guardar segredo dos factos que tenham conhecimento 

em razão da sua atividade (DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto). 

 

14. Qualidade – Boas Práticas de Farmácia 
 

 As Boas Práticas de Farmácia (BPF) constituem um código regulador da profissão 

farmacêutica, não vinculativo em termos legais, publicado pela OF e ANF. Têm como objetivo 

padronizar os aspetos relacionados com a profissão, desde a informação prestada ao utente, 

instalações e equipamentos, responsabilidades do farmacêutico, dispensa de medicamentos, 

automedicação, uso racional dos medicamentos e atividades relacionadas com a Saúde Pública. É 

um compromisso da profissão farmacêutica com a população, a quem lhe compete servir, 

encontrar as respostas mais adequadas aos seus justos anseios em matéria de saúde e qualidade 

de vida. 
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15. Formação contínua 
 

 Como farmacêuticos temos a responsabilidade de estar sempre atualizados, pois a área do 

medicamento é competitiva e em constante desenvolvimento. Isto cria o desafio de uma cultura de 

aprendizagem que garanta um nível de competência contínuo, essencial à prestação de cuidados 

de saúde.  

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de frequentar o curso “Recomendações no 

diagnóstico e tratamento da doença venosa crónica” da Sociedade Portuguesa de Angiologia e 

cirurgia vascular que me permitiu compreender os conceitos básicos relacionados com este 

problema de saúde. Também frequentei o curso veterinário da GlobalVet sobre “Principais afeções 

de aves e coelhos – aspetos clínicos e terapêuticos”, de grande importância no dia-a-dia de uma 

farmácia localizada num meio rural. Na área da dermocosmética frequentei uma formação da 

Lierac, muito importante para um correto aconselhamento. 

 

 
16. Conclusão 
 

 O estágio é sem dúvida o princípio de uma profissão tão importante como ser farmacêutico. 

É neste momento que nos apercebemos da nossa responsabilidade e do papel que 

desempenhamos na vida das pessoas. Quando me deparei com a realidade da farmácia, tive a 

sensação de ter esquecido tudo o que tinha aprendido, estava com medo e sentia-me insegura. 

Com o tempo fui ultrapassando estes sentimentos e descobrindo a importância do estágio como 

elo de ligação da formação académica à realidade profissional. Antes pensava no trabalho em 

farmácia comunitária como rotineiro, hoje posso dizer que me enganei. Na farmácia todos os dias 

há algo novo a aprender, todos os dias há uma situação nova a ultrapassar. 

 O meu estágio na Farmácia Central foi muito mais que um ensinamento, foi uma lição para 

a vida futura. Aprendi muito com os todos os profissionais, que me ensinaram e transmitiram 

valores morais que não serão esquecidos. Aprendi a importância da formação contínua, aprendi a 

comunicar com o utente, o que nem sempre é simples.  

 Concluo dizendo que este estágio foi uma experiência enriquecedora, no entanto tenho 

plena consciência que ainda tenho muito a aprender. Espero no futuro vir a ser uma boa 

profissional e honrar esta mui nobre profissão que é ser farmacêutica. 
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